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PREPARADO PARA QUALQUER NEGÓCIO

Independentemente de possuir uma única loja ou administrar uma cadeia de lojas, o
BeePOS, que funciona em várias plataformas, é tudo o que precisa para gerir o seu
negócio com mais eficiência.

Quiosque

Mercearia

Cafetaria/Restauração

Vestuário/Calçado

Negócio Ambulante

Loja de AnimaisCosmética

Brinquedos

Efetuar vendas, fazer um rápido checkout, receber com MB Way,
gerar relatórios, tudo num único Software de Vendas e Gestão de Inventário.

A SOLUÇÃO POS PARA QUALQUER NEGÓCIO

HÍBRIDO
Com o BeePOS não é preciso manter a conexão à internet.
Gira o seu negócio mesmo quando estiver offline e após a
ligação à internet poderá sincronizar os novos dados.

FÁCIL DE USAR
Software com design interativo e simples de utilizar por
qualquer vendedor. Otimizado para uso em qualquer área
de negócio.

INOVADOR
O BeePOS é um software que recorre às mais recentes
tecnologias e arquiteturas de informação, para proporcionar
uma eficaz e fluida operação de todo o seu negócio.

BACKOFFICE
Através do backoffice consegue aceder a relatórios em 
tempo real, ganhos diários, número de vendas, stock por
produto e muitas mais funcionalidades.



TODA A GESTÃO DO SEU NEGÓCIO
CENTRALIZADA NUM PORTAL WEB

O principal objetivo do BeePOS é ser um software
rápido, seguro e funcional. Mas ao mesmo tempo
garantir uma gestão centralizada de informação,
com criação de novos registos e alterações de fácil
integração com os dispositivos de loja. No Portal Web,
de forma fácil mas simultaneamente poderosa pode
criar novos artigos, alterar preços, consultar as
vendas e o stock das diversas lojas.

iOS ANDROID

VENDAS
Pesquise produtos por categorias num ambiente
touch, por descrição ou qualquer outro campo,
para uma rápida venda.

ARTIGOS
No front-office aceda à ficha de artigos, edite-os
e registe novos, mantendo a sua Base de Dados
sempre atualizada.

GUIAS DE TRANSPORTE 
Comunique as Guias de Transporte AT via
Webservice e aceda à consulta do código
na aplicação.

GESTÃO DE STOCK
Coordene através da aplicação ou do backoffice o 
stock da própria loja e assegure a disponibilidade
de artigos em todas as lojas.

CLIENTES
Crie Clientes rapidamente, utilizando o serviço
VIES da UE e filtre os mesmos através do email,
número de telefone ou NIF.

ENVIO DE EMAIL
Em conformidade com a lei Portuguesa, o
BeePOS permite o envio de documentos em
PDF para o email.

CONTA CORRENTE
Aceda ao extrato detalhado da Conta Corrente dos
seus Clientes, imprima e envie para email os pedidos
de pagamento.

MULTIPLATAFORMA
Seja mais eficiente gerindo os seus Pontos de Venda
em vários dispositivos POS, tablet ou smartphone.

MEIOS DE PAGAMENTO 
O BeePOS dispõe de vários Métodos de
Pagamento.

Com a robustez de uma solução híbrida offline/online e
multiplataforma iOS ou Android, venda mais e economize
mais. Aceda a qualquer informação, a qualquer hora e
em qualquer lugar, no POS ou no Portal.



Integre o seu negócio com o BeePOS através da nossa potente API.  

Integração com Primavera e SAP.

www.beepos.io

info@beepos.io

SUNMI V2 PRO

SUNMI T2

E - JETON R13

SUNMI T2 LITE

SUPORTE PARA TABLET IPAD - 360ºBIXOLON SPP - R310

O MAIS VERSÁTIL SISTEMA POS PARA GERIR
E FAZER CRESCER O SEU NEGÓCIO


